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COMUNICADO: 816 /2021 

RESPONSÁVEL: SUPERVISÃO    

AUTORIZADO POR: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

DATA: 12/11/2021 

ASSUNTO: Ajuste na digitação e Homologação das Matrizes Currículares 

PÚBLICO ALVO: Todas as Escolas 

PUBLICAR NO SITE DA DIRETORIA DE ENSINO: Sim 

 
COMUNICADO 

 

Prezado/a Diretores e GOES, 

 

A SEDUC Prorrogou até dia 16 de novembro, o prazo para as escolas e 

as Diretorias de Ensino, respectivamente, digitarem e homologarem as matrizes 

curriculares na SED.  Essa etapa deve ser feita com muita atenção, pois irá refletir 

na atribuição de aulas. 

O processo foi iniciado no dia 3 de novembro, mas até sexta-feira passada, 

a SED não estava refletindo, no quadro de aulas, os componentes da expansão do 

Novo  Ensino Médio. Esse problema foi corrigido. 

Portanto, as escolas que fizeram a digitação das matrizes de Novo 

Ensino com expansão (Resolução SEDUC 97, de 08-10-2021 - Novo Ensino 

Médio  Diurno e Noturno - Matriz 3 e 4) deverão refazer esse processo para que 

as aulas  da expansão (na 1ª série do noturno e na 2ª série do diurno e do 

noturno) reflitam no quadro.  
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As matrizes que devem ser digitadas são as seguintes: 
 

Turno Matriz Curricular - Digitação 

 Novo EM Itinerário Formativo IF – Aprofundamento Curricular 
Outros (UC7) 

Manhã X X  

Tarde X X  

Noturno X X  

Integral 7 horas X X  

Integral – 9 horas X X X 

** Cadastrar uma matriz para cada Itinerário Formativo 
 

Ao realizar a digitação das matrizes por Tipo de Ensino, deve-se cadastrar para o 

Novo Ensino Médio e Itinerário Formativo. Não há digitação de matrizes para o tipo de 

ensino Expansão Novo EM, uma vez que as aulas de expansão estão discriminadas nas 

matrizes de Novo Ensino Médio e Itinerário Formativo. 

É fundamental que seja feita revisão da coleta de todas as turmas e os ajustes 

necessários podem ser feitos até dia 16 de novembro às 12h. 

Sendo assim, os novos prazos são: 

• Coleta de quadro resumo e classes: 16 de novembro às 12h 

• Matrícula dos estudantes: 16 de novembro às 23h59 

• Digitação e homologação das matrizes: 16 de novembro às 23h59 

Seguem os materiais que podem servir de apoio para escolas e diretorias de ensino 
no processo de digitação e homologação das matrizes: 

• Live de plantão de dúvidas (8/novembro): 
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=25774&id=0 

• Link da apresentação do passo a passo da digitação das matrizes 
(29/outubro): https://youtu.be/lKm5JieddHk 

• Apresentação com o passo a passo da digitação das matrizes: 
https://docs.google.com/presentation/d/12VDMHn3wH1VulOvxGJRLUw312wH 
1dPzq/edit?usp=sharing&ouid=111643234311905086809&rtpof=true&sd=true 

 

RESPONSÁVEL: 

Claudemilson Rogério Ramos 
Luciana A. Cressoni 

SUPERVISOR DE ENSINO 
 SUPERVISÃO    

 

De acordo: 
 

Haroldo Ramos Teixeira 
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 

  GABINETE DO DIRIGENTE 
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